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Woordkunst

Guusje Van Tilborgh

Dulle Gulle Griet
zaterdag 14 mei 2011
om 20.00 uur
Lakenhal Grote Markt Herentals
Beste,
Dulle Griet, de vrouw op het gelijknamige schilderij van Pieter Bruegel de Oude, dat in het
Mayer Van Den Bergh museum in Antwerpen hangt, is wereldberoemd. Het schilderij is een
aanklacht tegen de gruwel en de waanzin van de oorlog.
Maar wie was Dulle Griet zelf ? Niemand die het weet.
Daarom probeert actrice Guusje Van Tilborgh de vrouw op het schilderij tot leven te brengen. In
haar theatermonoloog toont ze wie de Dulle Griet had kunnen zijn. Zij doet dit op basis van een
intrigerende tekst van Erik Vlaminck. Hij schreef over de Dulle Griet van toen, maar ook over de
Dulle Griet van vandaag, een draaikolk van woorden, zinnen en griezelige gedachten bijeen.
Guusje Van Tilborgh (Kapellen 1952) genoot na haar humaniora een intensieve opleiding aan
het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst waar zij in 1975 haar diploma behaalde. Vanaf 1978
was ze vast verbonden aan het Zuidelijk Toneel (Globe), waar ze hoofdrollen speelde in
spraakmakende producties.
Sinds 1985 is ze freelanceactrice bij heel wat huizen zoals Publiekstheater, het NNT, het
Nationale Toneel, de KNS, enz. Van Tilborgh werkte met de groten der aarde, waaronder Jan
Decleir, Ramses Shaffy, Willeke Van Ammelrooy, Wannes Van de Velde. Zij vertolkte
belangrijke rollen in films en televisieseries zoals "Terug naar Oosterdonk", "Flikken"en "Witse".
Erik Vlaminck (Kapellen 1954) is romanschrijver en theatermaker. Hij is voorzitter van de
Vlaamse Auteursvereniging. Hij maakte als romanschrijver naam met een zesdelige roman
fleuve over het ongewone leven van gewone mensen in het
Vlaanderen van de 20ste eeuw en met de in 2008 zeer gunstig
Auteur Erik Vlaminck
onthaalde roman "Suikerspin".
geeft een inleiding om
Als theatermaker werkte hij in opdracht van verschillende
19.30 uur
gezelschappen en creëerde ook stukken in eigen productie.
Streek- en generatiegenoten Van Tilborgh en Vlaminck werkten reeds met veel succes samen
aan het theaterstuk "Dank U, Heren, Vijf vrouwen over Elsschot". De toneeltekst werd in
Antwerpen bekroond met de Provinciale Prijs voor Letterkunde 2008.
Regisseur is Rita Wouters.
De digitale scenografie wordt verzorgd door Harry De Neve.
Dit is een voorstelling uit het programma van cc 't Schaliken.
Wij reserveerden 20 kaartjes. Je kan kaartjes bestellen bij Hubert Vanooteghem
(hubert.vanooteghem@skynet.be ; 014/216535) en dan storten op onderstaand nummer, dit vóór
donderdag 12 mei. Prijs 8,5 €/kaartje. De kaartjes worden je thuis bezorgd of aan de balie op de
avond zelf.
Voor de agenda :

daguitstap Aalst en omstreken :
luistertuin beiaard :
zoektocht Rupelstreek :
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